
Schůze výboru SK dne 28. 2. 2018 

1) Zahájení + Úvod + přítomnost 

2) Výsledky stolní tenis 

3) Předání účetnictví 

4) Vyhlášení výběrového řízení 

5) Pořádání velikonočního turnaje 

6) Zřízení datové schránky 

7) Harmonogram jarních zápasů + přihlášky na FAČR 

8) Turnaje naší mládeže 

9) Diskuse 

10) Úkoly 

11) Závěr 

Ad1) - Slova se ujal předseda výboru SK p. Mára přivítal všechny na schůzi a přednesl program, 

kterým se bude řídit schůze a všichni přítomní s ním souhlasili. Přítomni místopředseda p. Tipta, člen 

výboru David Pavel, p.Konya - neomluven 

Ad2) Stolní tenis výsledky 

A tým 16. kolo  Slovan KST Bohnice E  -  SK DM        8:10 

 17. kolo  SK DM  -  TJ Sokol Žižkov B        10:6 

B tým 16. kolo  SK DM  -  SK OAZA Praha C        10:3 

 17. kolo Slovan KST Bohnice G  -  SK DM        10:0 

C tým 16. kolo       VOLNO 

 17. kolo TJ Mladí veteráni-VSK ČVUT – SK DM        10:7  

  

Ad3) Předání účetnictví je zatím v první fázi procesu, obě strany se ještě sejdou k další schůzce, a 

budou nadále jednat o předání.    

Ad4) Výbor SK s pomocí pověřené advokátní firmy dne 21. 2. 2018 vyhlásil výběrové řízení na 

rekonstrukci zázemí.  

Ad5) Výbor SK projednal na své schůzi pořádání a organizační věci ohledně velikonočního turnaje, 

který se bude konat dne 24. 3. 2018 od 9,30 hod. na našem hřišti. 

Ad6) Výbor SK zřídil datovou schránku, která urychlí korespondenci mezi úřady.  

Ad7) Výbor SK chce touto cestou poděkovat p. Procházkovi, p. Cmíralovi a všem trenérům za 

vyřízení harmonogramu zápasů jarní části soutěží. A dále za vytvoření seznamů k vyřízení a zaplacení 

přihlášek na FAČR na rok 2018.  



AD8) Naše přípravky se zúčastnili již několika turnajů a vesměs se jim podařilo ve všech obsadit 

jedno z prvních tří míst. Výbor SK děkuje všem dětem i trenérům za velmi dobrou reprezentaci oddílu. 

AD9) Diskuse proběhla, krátce a výbor víceméně diskutoval o úkolech, které na nás čekají 

(podrobnosti turnaje, rekonstrukce, granty apod.).  

AD10) Úkoly 

- granty 

- příprava Velikonočního turnaje 

- předání účetní agendy 

- rekonstrukce zázemí – další práce 

 AD11) Příští schůze výboru SK bude dne 14. 3. 2018 od 16.00 hod. 

 

Ověřeno: David Pavel  

       Josef Tipta 

 


